
Edu ca ció en va lors, es port i no ves tec no lo gies
§MA RIA PRAT

§ RAQUEL FONT

§ SUSANNA SOLER

§ JORDI CALVO
Grup de Re cer ca Va lors en Joc. Uni ver si tat Autò no ma de Bar ce lo na

Re sum

És pos si ble l’e du ca ció en va lors en l’es port a 

tra vés de les no ves tec no lo gies? Per tal de

res pon dre aques ta qües tió, en aquest ar ti -

cle plan te gem al gu nes re fle xions so bre què

en te nem per “edu ca ció en va lors” i de qui na 

ma ne ra el joc, l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port hi

po den con tri buir. A par tir d’a ques tes con si -

de ra cions prèvies, ens in tro duïm en l’anà li si 

del pa per que hi po den ju gar les Tec no lo -

gies de la Infor ma ció i la Co mu ni ca ció (TIC)

com a eina fa ci li ta do ra, i apor tem tres pro -

pos tes que exem pli fi quen les pos si bi li tats

edu ca ti ves de les TIC en aquest àmbit.

Intro duc ció
Po dríem dir que avui dia edu car en va -

lors s’ha con ver tit en una autè nti ca

moda. En par len po lí tics, so ciò legs,

mes tres, pa res i ma res, di ri gents es por -

tius, pe rio dis tes, etc. Més que una

moda, però, creiem que es trac ta d’u na

ne ces si tat so cial, per què si fa uns

quants anys era l’Esglé sia la res pon sa -

ble del que n’a no me na ven una “edu ca -

ció mo ral” –de ma ne ra que ens in di ca va

allò que es ta va bé i ens cen su ra va el que 

no era co rrec te–, ac tual ment ens tro bem 

que no te nim els re fe rents que ens ofe ria

aques ta ins ti tu ció. Per això, en tre al tres

raons, so vint ens plan te gem mol tes

qües tions so bre el tema: real ment hi ha

una cri si de va lors? Qui ha d’en sen yar

aquests va lors? Quins va lors són els que

han de pre va ler a la nos tra so cie tat?

Com s’ha de fer per edu car en va lors? En 

aquest ar ti cle s’ex po sen al gu nes idees

so bre les qües tions plan te ja des, i s’hi

ana lit za es pe cial ment si l’es port i les no -

ves tec no lo gies de la in for ma ció i la co -

mu ni ca ció (TIC), te nen un lloc o no en

l’a no me na da “edu ca ció en va lors”.

Què en te nem
per “edu car en va lors”?
Què són els va lors?

En pri mer lloc, cal dir que quan uti lit zem

el con cep te “edu car en va lors” es tem fent

ser vir un ter me re dun dant, ja que sem pre

que edu quem, ho fem en va lors. Si edu car 

és di ri gir, for mar el carà cter o la per so na li -

tat, por tar l’individu en una de ter mi na da

di rec ció, l’educació no pot ni ha de ser

neu tra (Camps, 1990) i, per tant, no po -

dem con ce bre una edu ca ció que no edu -

qui en va lors. Això sig ni fi ca que l‘educació 

no és li mi ta úni ca ment a ins truir, o trans -

me tre co nei xe ments (el sa ber) o ha bi li tats 

(el sa ber fer), sinó que l’educació és for -

mar la per so na en el seu sen tit més am pli

(el sa ber ser i el sa ber es tar).

Du rant molts anys, l’e du ca ció en va lors

–tam bé ano me na da edu ca ció mo ral– ha

es tat vin cu la da a una idea d’a doc tri na -

ment, o d’in cul ca ció d’uns de ter mi nats

va lors o creen ces. Per això, hi ha ha gut

èpo ques en què més aviat ens feia por

sen tir par lar d’e du ca ció mo ral, per què po -

dia re pre sen tar una im po si ció d’uns va lors 

molt con crets, con si de rats ab so luts i in -

dis cu ti bles. Quan no sal tres de fen sem una

edu ca ció en va lors es tem pro po sant

una edu ca ció que no es basi en la re pro -

duc ció de mo dels do mi nants, sinó que fo -

men ti la res pon sa bi li tat del pro fes so rat

da vant dels pro ble mes de la so cie tat i el

seu com pro mís per in ten tar trans for -

mar-la –en ca ra que això pu gui sem blar

una uto pia. Per aquest mo tiu, creiem que

l’e du ca ció no pot, ni ha de ser, neu tral. 

D’al tra ban da, si ens apro pem a la de fi ni -

ció de va lors, en te nent-los com a “ideals

abs trac tes que orien ten i guien la con -

duc ta [...]”, els va lors se rien quel com

molt utò pic, di fí cil d’as so lir, una qües tió

molt poc con cre ta, molt genè ri ca -pen -

sem, per un mo ment, en va lors com la

pau, la lli ber tat, el res pec te, la to lerà -

ncia, la jus tí cia. Aquest carà cter jus ta -

ment tan abs trac te i ideal del ter me va lor

fa que tot hom en faci una in ter pre ta ció

molt per so nal i, a més a més, pot com -

por tar el pe rill evi dent que el va lor de sit -

jat soni sim ple ment a una pa rau la bo ni -

ca, pro pe ra a un dis curs retò ric, idea lis ta

i amb poca cre di bi li tat. Quants po lí tics

llen cen mis sat ges de pau, so li da ri tat o

jus tícia i des prés ac tuen de ma ne ra con -

trària a la que pro cla men? 

Va lors, ac ti tuds i con duc ta

Com tots ja sa bem, no sem pre el que es

diu coin ci deix amb el que real ment es fa i
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Abstract

Is it possible, through the new technologies,

to educate in sports values? To answer to

this question, in this article we present

some reflections on what we understand by

“education in values” and the ways in which 

play, physical activity and sport can

contribute to this.  Starting with these

preliminary considerations, we analyse the

role which Information and Communication

Technologies (ICT) play here as a tool and

put forward three proposals to exemplify the

educational possibilities of ICT in this field. 
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es pen sa. Mal grat que prèvia ment hem ex -

pres sat que els va lors “guien i orien ten la

con duc ta” i que és cert que val la pena te -

nir uns ideals, unes fi tes o va lors a as so lir,

aquests no sem pre van acom pan yats de

con duc tes i com por ta ments cohe rents

amb els va lors pre go nats. Així doncs, hi ha

per so nes que afir men, per exem ple, que no 

són ra cis tes, però quan a la vora de casa

seva hi va a viu re una fa mí lia d’u na al tra

ètnia fa rien tot el pos si ble per tal d’e vi -

tar-ho. Si po sem un exem ple pro per a

l’àmbit de l’es port po dem tro bar pro fes sio -

nals que sa ben, de fen sen i fins i tot va lo ren 

pú bli ca ment els be ne fi cis de l’ac ti vi tat fí si -

ca o l’es port com a for ma de sa lut, però

són in ca pa ços de se guir uns hàbits de

pràcti ca fí si ca sa lu da ble i con ti nua da. Per

què? Quins són els mo tius que fan que,

mal grat te nir uns de ter mi nats va lors o

creen ces, des prés ens pu guem com por tar

d’u na ma ne ra di fe rent a la de sit ja da? 

En rea li tat, la re la ció en tre va lors i con -

duc ta és molt com ple xa, però per tal d’a -

pro xi mar-nos-hi una mica, pro po sem re -

fle xio nar so bre un da rrer as pec te que

com ple men ta ria el nos tre punt de vis ta

del tema ex po sat: “els va lors han de tra -

duir-se (tre ba llar-se) en les co rres po nents

ac ti tuds i aques tes en nor mes, hàbits o

pa trons es pe cí fics de con duc ta da vant de

si tua cions con cre tes” (Bo lí var, 1995). O

si gui: els va lors han de con cre tar-se en

unes ac ti tuds, si no vo lem que dar-nos en

l’àmbit d’allò que és abs trac te. 

El ter me ac ti tud, ens apro xi ma, doncs, a un 

as pec te molt més con cret, molt més rea lis -

ta, més pal pa ble que el ter me va lor. Si els

va lors són abs trac tes i no són vi si bles, és

con ve nient que fem l’es forç de con cre tar-los 

en ac ti tuds més es pe cí fi ques, pro pe res a la

nos tra rea li tat més im me dia ta. Si no és així, 

hi ha el pe rill de cau re al tra ve ga da en la

retò ri ca idea lis ta dels va lors. 

Per tant, apos tem per abor dar el tre ball de 

va lors sen se co men çar a fer un llis tat de

va lors més o menys con si de rats per to -

thom “po lí ti ca ment co rrec tes” –això que -

da bé, però no com pro met a nin gú–, sinó

a par tir d’allò més con cret, més sen zill,

més pro per al nos tre dia a dia, que són les

ac ti tuds en te ses com a “pre dis po si cions

més o menys es ta bles que ens em pen yen

a ac tuar d’u na ma ne ra de ter mi na da”.

Com po nents

de les ac ti tuds

D’al tra ban da, cal re mar car que les ac ti -

tuds no te nen un carà cter in nat, sinó que

s’a pre nen, es mo di fi quen i ma du ren, i per

tant, són edu ca bles. Són molts els au tors

que coin ci dei xen a dir que per tre ba llar les 

ac ti tuds –i els va lors co rres po nents– cal

fer-ho a partir de tres components:

n Com po nent cog ni tiu, re fe rit als co nei xe -

ments i creen ces.

n Com po nent afec tiu, re la cio nat amb els

sen ti ments i les emo cions.

n Com por ta ment con duc tual vin cu lat a

les ac cions con cre tes.

Sen se en trar en de tall del que re pre sen ta

ca das cun d’a quests com po nents, cal dir

que per mi llo rar les ac ti tuds hem d’a bor -

dar els tres àmbits in di cats. Po sem un

exem ple: si vo lem fo men tar ac ti tuds de

carà cter hi giè nic amb els nens i ne nes a

les clas ses d’e du ca ció fí si ca, ho po dem fer 

ex pli cant-los la ne ces si tat i la im portància 

de la hi gie ne cor po ral, fins i tot tre ba -

llant-ho a la clas se de medi na tu ral (com -

po nent cog ni tiu); però tam bé bus cant al -

gu na mo ti va ció ex ter na, un pre mi, o un

 reconeixement amb la nota, fe li ci tant-los

cada ve ga da que ho fa cin co rrec ta ment

(com po nent afec tiu); i, fi nal ment, ins tau -

rant una sim ple ru ti na dià ria en la qual,

quan aca bin les clas ses d’e du ca ció fí si ca

–per exem ple– es ren tin la cara i les mans, 

es can viïn la sa ma rre ta o es dut xin, i es

pen ti nin abans de sor tir del gimnàs (com -

po nent com por ta men tal). 

A les pri me res edats el com po nent afec tiu

i el com po nent con duc tual són fo na men -

tals. Ara bé, a me su ra que avan ci l’e dat

dels in fants serà im por tant anar in cor po -

rant l’as pec te cog ni tiu de for ma pro gres si -

va. Ben se gur que és ne ces sa ri tre ba llar

des dels tres àmbits, però tot i així, fer-ho

no és garantia d’èxit. 

L’es port, un ins tru ment
pri vi le giat per a l’e du ca ció
en valors

Si fins ara hem in ten tat ex pli car què en te -

nem per va lors i la seva vin cu la ció amb el

tre ball d’ac ti tuds, anem a fer l’anà li si del

tema des d’u na al tra pers pec ti va que s’a -

fe geix a la seva complexitat. 

L’es port és bo per na tu ra le sa? L’es port

edu ca per si ma teix? Quins va lors té? Hi

ha es ports més edu ca tius que d’al tres? El

va lor edu ca tiu de l’es port, es tro ba en la

pròpia essència d’a quest, o bé depèn de

va lo ra cions externes? 

A l’Angla te rra de co men ça ment del se -

gle XIX es creia fer ma ment que l’es port

edu ca va el carà cter, i du rant molts anys

s’ha de fen sat aques ta idea, fins al punt de 

cau re en el tòpic de pen sar que la pràcti ca 

es por ti va era edu ca ti va per ella ma tei xa.

Se gons Hei ne mann (2001), l’es port no té

va lors en si ma teix, sinó que els va lors de

l’es port són, o bé ju di cis sub jec tius i es ti -

ma tius que eme ten les per so nes que el

prac ti quen, so bre la base dels efec tes (po -

si tius o ne ga tius) que creuen ob te nir, o bé

els efec tes que unes cer tes ins ti tu cions

(clubs, gim na sos, l’Estat, les ins ti tu cions

educatives...) li atribueixen. 

Tot i així, po dem cons ta tar que de ter mi -

nats es ports te nen in cor po rats, en el seu

en torn i en la seva cul tu ra es por ti va, uns

ri tuals que s’as so cien a la ma tei xa pràcti -

ca –al guns d’ells fins i tot es tro ben in clo -

sos en el pro pi re gla ment– i que fo men ten

uns de ter mi nats va lors. En aquest cas,

po dríem afir mar que al guns es ports po den 

afa vo rir un bon en torn edu ca tiu o d’al tres

po den fer jus ta ment el con tra ri. Com

exem ple po dem ci tar els ri tuals d’es ports

d’arts mar cials al mo ment de sa lu dar-se

abans i des prés del com bat, en el rug bi

quan es fa el pas sa dís a l’e quip guan ya -

dor, de ter mi nats es ports on hi ha xar xa i,

per tant, no hi ha con tac te fí sic di rec te

–sem pre hi so len apar èi xer menys con flic -

tes en re la ció a aquells on hi ha més con -

tac te per so nal–, es ports, com ara de ter -

mi na des pro ves de na ta ció o d’at le tis me

–en fer-se en un “ca rrer”, on no hi ha in va -

sió de l’es pai con tra ri, sem pre serà mes

di fí cil que hi pu guin ha ver si tua cions d’a -

gres si vi tat–, etc. S’hau ria de fer un es tu di

apro fun dit per es bri nar si el re gla ment de

de ter mi na des mo da li tats es por ti ves afa -

vo reix o no, de ter mi nats va lors. Què pas -

sa ria si a to tes les nor ma ti ves es por ti ves

fos un re qui sit in dis pen sa ble do nar-se la

mà (saludar-se) tots els jugadors abans

i després del partit? En determinats
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contextos, hi ha esports en què això

resulta pràcticament impensable!

Par tim, doncs, de la pre mis sa que l’es port

per si sol no edu ca, però que si s’u ti lit za de

ma ne ra ade qua da, pot ser un ex cel·lent

mitjà per fo men tar de ter mi nats va lors in di -

vi duals (es forç, su pe ra ció, di ver sió, crea ti -

vi tat, rep te per so nal, dis ci pli na, mi llo ra de

la sa lut...) i so cials (res pec te als al tres,

coo pe ra ció, com pro mís, sen tit de per ti nen -

ça, res pon sa bi li tat...). Per tant, po dem

par lar del gran po ten cial de l’es port com a

eina per edu car en va lors. 

És evi dent que si sem pre edu quem en va -

lors –com hem dit prèvia ment– quan en -

sen yem ma temà ti ques, llen gua, fí si ca o

quí mi ca o qual se vol al tra as sig na tu ra,

tam bé es tem trans me tent uns de ter mi -

nats va lors, mol tes ve ga des de for ma fins i 

tot in cons cient –en l’a no me nat cu rrí cu lum 

ocult. Tot i així, no sal tres vo lem des ta car

que, es pe cial ment l’e du ca ció fí si ca, el joc

i l’es port són uns ex cel·lents mit jans per

tre ba llar els va lors in di vi duals i so cials.

Ve gem al guns dels mo tius que ens per me -

ten fer aques ta afir ma ció:

El carà cter lú dic –que pre dis po sa a l’a -

pre nen tat ge– i el carà cter vi ven cial de la

matè ria fa que l’a lum nat s’ex pres si de for -

ma es pont ània i que es com por ti tal com

és, de ma ne ra que sor gei xen mol tes si tua -

cions on l’a pre nen tat ge es fa evi dent i es

fa vi si ble per a tot hom: “jo co rro més que

el meu com pany, però aquest té mol ta

més for ça que no pas jo, i d’al tra ban da

sóc in ca paç de sal tar un de ter mi nat obs -

ta cle, per què tinc por, o em fa ver gon ya

fer un joc d’ex pres sió cor po ral, etc.” A

clas se de ma temà ti ques, un nen o una

nena, si no ha entès l’e xer ci ci, pot ser nin -

gú més no se n’a do narà; en can vi, a clas -

se d’e du ca ció fí si ca tot es fa més evi dent,

més vi si ble, i això su po sa te nir un ni vell

d’ac cep ta ció d’un ma teix da vant la res ta

del grup (amb les li mi ta cions i les for ta le -

ses de ca das cun de no sal tres). 

Un gran po ten cial de coo pe ra ció, su pe ra -

ció i es forç. Estu dis so bre el tema asse -

nyalen que l’es port és un dels pocs àmbits 

on els nois i noies s’im pli quen en un tre -

ball que re que reix constància, es forç i un

ni vell de com pro mís da vant del grup. El

sen tit de per ti nen ça a un equip i l’es ta bli -

ment d’un ob jec tiu comú aju da so vint a

fer que ac ti tuds com l’es forç, la pun tua li -

tat, l’a ju da i la col·la bo ra ció en tre iguals,

si guin ac ti tuds molt des ta ca des en el món 

de l’es port. Quan avui dia sem bla que la

nos tra so cie tat es ca rac te rit za per la llei

del mí nim es forç (la tendència és bus car

la cosa fàcil, còmo da, allò que no re que -

reix es forç...) és im por tant que hi hagi

entorns on també es promoguin aquestes

actituds. 

Un llen guat ge uni ver sal. L’e du ca ció fí si -

ca, el joc i l’es port te nen un llen guat ge

uni ver sal: el llen guat ge del cos i dels ges -

tos. És el ma teix ju gar a fut bol a Bar ce lo -

na que a Lon dres, al Cai re o al Bra sil...

l’es port té un llen guat ge uni ver sal que fa -

ci li ta la co mu ni ca ció i la in te gra ció. Quan

un nen o nena arri ba d’un al tre país, un

dels pri mers ele ments in te gra dors és l’ac -

ti vi tat fí si ca. Les clas ses d’e du ca ció fí si ca

són aque lles on més fàcil ment s’in cor po -

ren els nens i ne nes, ja si gui a tra vés de

jocs, dan ses, ex pres sió cor po ral, etc. Cal,

doncs, apro fi tar aquest re curs per facilitar

la integració i promoure el respecte a la

diversitat.

Una gran quan ti tat de re la cions per so nals 

i con flic tes. Una cons tant que apa reix a to -

tes les clas ses d’e du ca ció fí si ca és la

presè ncia d’un gran nom bre de re la cions

per so nals en què hi ha con tac te fí sic i in te -

rac ció di rec ta amb els com panys i com -

pan yes: fer grups, fer pa re lles, aju dar-se

per fer de ter mi nats exer ci cis, do nar-se la

mà per fer una dan sa o un joc, aga far-se

per la cin tu ra, res pec tar unes re gles de ter -

mi na des, ac cep tar guan yar i per dre da vant 

d’u na si tua ció de joc o com pe ti ció, res pec -

tar els com panys, els que fan d’àrbi tres i

els con tra ris, ac cep tar els nens i ne nes que

són poc hàbils... Tot això no és gens fàcil i

fa que so vint sur tin una gran quan ti tat de

con flic tes. El con flic te és, doncs, una eina

que apro fi ta rem per tre ba llar ac ti tuds i va -

lors de ma ne ra con cre ta i no de ma ne ra

abs trac ta, a par tir de qües tions sig ni fi ca ti -

ves per als nois i noies. 

Fi nal ment, però, tot i que l’es port pot po -

ten ciar ac ti tuds de sit ja bles, com ara al gu -

nes de les que ja hem es men tat: l’es forç,

la su pe ra ció, el tre ball en equip, l’ac cep -

ta ció de re sul tats, ac cep ta ció de les nor -

mes, etc. , tam bé hem de te nir pre sent

que si es tre ba llen de ma ne ra ina pro pia da

po den fo men tar jus ta ment el con tra ri. En

re fe rim al fet que tam bé po den fo men tar

el re buig o menyspreu dels menys do tats,

l’a gres si vi tat, la vo lun tat de guan yar a

qual se vol preu, les le sions i l’a ban do na -

ment, etc. Per això es par la del carà cter

am bi va lent de l’es port o el que no sal tres

ano me nem “la cara i la creu de l’es port”.

De què de pendrà que l’ac ti vi tat fí si ca o

l’es port po ten ciï unes de ter mi na des ac ti -

tuds i els seus va lors corresponents?

Veurem que hi ha uns agents socials que

en són els principals responsables. 

Quins són els agents

que in fluei xen en l’e du ca ció

en va lors en l’es port?

Entre els prin ci pals agents res pon sa bles,

po dem des ta car la fa mí lia, el grup d’i -

guals, l’es co la, els clubs i/o ins ti tu cions

es por ti ves, els mit jans de co mu ni ca ció, i

els pro fes sio nals de l’es port (tècnics, en -

tre na dors, i mes tres). Abor dar el tema de

l’e du ca ció en va lors és pren dre cons cièn -

cia que tots aquests fac tors hi in fluei xen i,

per tant, se ria del tot de sit ja ble que hi ha -

gués una ac ció con jun ta i coor di na da de

tots aquests agents per tal que l’esport

tingués un tractament més educatiu. 

Mal grat que l’es co la no si gui l’ú ni ca

 responsable d’e du car en va lors, vo lem re -

mar car que aques ta hi juga un pa per fo na -

men tal. Alguns edu ca dors so vint es la -

men ten dient que, men tre la fa mí lia i els

mit jans de co mu ni ca ció no s’hi im pli quin, 

no s’hi pot fer res. És cert que és molt di fí -

cil acon se guir mi llo res si no es dis po sa del 

su port dels agents ex terns, però no s’hi val 

a re pen jar-s’hi o es pe rar que tot si gui per -

fec te. Plànyer-se no ser veix de res, no

can via la si tua ció i, per tant, com a mes -

tres o edu ca dors hem de fer el que ens

per to ca i no hem de re nun ciar a la nos tra

tas ca, per què en ca ra que pu gui sem blar

in su fi cient, és fo na men tal. Qui no re cor da

un mes tre, mo ni tor o en tre na dor que pot -

ser va “mar car” o va in fluir en la seva ma -

ne ra de ser? Mes tres, edu ca dors o en tre -

na dors són uns re fe rents per als jo ves i per 

tant, tot allò que fa cin o dei xin de fer pot

ser molt im por tant. A més a més, si no

apunts 78 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (83-90)

part ii. propostes d’actuació

85



acon se guim que s’im pli quin en l’e du ca ció 

dels jo ves els al tres agents so cials, sí que

hem de te nir-los pre sents i in ten tar in cor -

po rar-los a la nos tra tas ca edu ca ti va. Ens

re fe rim a la ne ces si tat d’a pro par els mit -

jans de co mu ni ca ció a l’es co la (TV, prem -

sa, ci ne ma) i ana lit zar-los crí ti ca ment,

fent pro pos tes en les quals, de ma ne ra

fàcil, tam bé hi pu guin par ti ci par les

famílies. 

Apli ca cions edu ca ti ves
de les tec no lo gies de
la in for ma ció i la
co mu ni ca ció (TIC)

Hem par lat, fins al mo ment, de va lors en

ge ne ral i de l’es port com a ins tru ment per

a l’e du ca ció en va lors. Per tal de con ti nuar 

amb el tema que trac tem a l’ar ti cle, hem

de par lar ara de les tec no lo gies de la in for -

ma ció i la co mu ni ca ció (TIC) i les se ves

aplicacions a l’educació.

Quan s’a na lit za la qües tió de les apli ca -

cions edu ca ti ves de les TIC, una de les pri -

me res pre gun tes que acos tu ma a apar èi xer 

és “a qui nes tec no lo gies ens es tem re fe -

rint?”. Da vant l’am pli ven tall d’op cions

amb què ens tro bem, en aquest cas con si -

de rem opor tú con cre tar la nos tra va lo ra ció

en les pos si bi li tats que ens ofe reix Inter net

(o, com s’a no me na en oca sions, el web).

I qui nes són aques tes pos si bi li tats? Inter -

net posa al nos tre abast una gran quan ti -

tat de fun cio na li tats en l’àmbit la bo ral, fa -

mi liar, lú dic, etc. No sal tres ens cen tra rem 

en les tres fun cions que, se gons Mar qués

(1998), re sul ten més in te res sants des de

la pers pec ti va edu ca ti va: in for ma ció, co -

mu ni ca ció i su port didà ctic. 

Inter net

com a font d’in for ma ció

Inter net s’ha con ver tit en un gran ma gat -

zem d’in for ma ció de tot ti pus, des de text i

fo to gra fies fins a com ple xos ma te rials mul -

timè dia i pro gra mes in form àtics. Aques ta

in for ma ció està al nos tre abast en for ma de 

pàgi nes web, ar xius FTP i mis sat ges

electrònics. 

Des d’a quest punt de vis ta, les prin ci pals

apli ca cions edu ca ti ves po den ser, per

exem ple, pre pa rar les clas ses, do cu men -

tar tre balls, con èi xer al tres mèto des i re cur -

sos didà ctics, na ve gar per se lec cionar in -

for ma ció re lle vant, con sul tar la prem -

sa, etc.

Inter net

com a mitjà de co mu ni ca ció

A més a més de ser un es pai d’in for ma ció, 

Inter net tam bé pos si bi li ta nous mo dels de

co mu ni ca ció en tre per so nes, em pre ses i

ins ti tu cions. Els prin ci pals sis te mes que

ens ofe reix són el co rreu electrònic, les

llis tes de dis cus sió, els grups de no tí cies o 

fòrums, els grups de con ver sa o xats, les

ví deo co mu ni ca cions i l’e di ció de pàgi nes

web.

Tam bé aquí po dem tro bar di ver ses apli -

cacions edu ca ti ves: co rres pondència

electròni ca, que per met el con tac te en tre

es tu diants de zo nes geogr àfi ques di fe -

rents; ela bo ra ció de pro jec tes coo pe ra -

tius; de bats en tre alum nat; fòrums de pro -

fes so rat; ela bo ra ció de la pàgi na web de

la clas se; etc.

Inter net

com a su port didà ctic

A par tir de les dues fun cions que aca bem

d’es men tar (trans me tre in for ma ció i fa ci li -

tar la co mu ni ca ció), Inter net pot pro por -

cio nar un com plet su port didà ctic, que pot 

su po sar una con si de ra ble quan ti tat d’a pli -

ca cions edu ca ti ves, en tre les quals po dem 

des ta car les se güents: con sul to ries i tu to -

ries te lemà ti ques, clas ses a distància,

cen tres edu ca tius vir tuals, pàgi na web de

l’as sig na tu ra, ac cés a ma te rials didà ctics

on line i a d’al tres webs d’in terès edu ca -

tiu, te le bi blio te ques, cen tres de re cur sos

vir tuals i por tals edu ca tius o ser veis on

line d’assessorament a l’estudiant.

Un cop hem con cre tat a quin ti pus de tec -

no lo gies ens re fe rim, hem d’a bor dar una

al tra de les pre gun tes que ha bi tual ment

apa rei xen: “quins se ran els usua ris (o des -

ti na ta ris) d’a ques tes tec no lo gies?”. L’anà -

li si de les pos si bi li tats edu ca ti ves que

hem es men tat ja ens dóna la res pos ta. Els 

usua ris po den ser tots els agents del pro -

cés edu ca tiu: tant el pro fes so rat com l’a -

lum nat i tam bé les fa mí lies. Ge ne ral ment, 

l’ob jec tiu amb què han es tat dis sen yats

els ma te rials serà allò que definirà quin és

el destinatari en cada cas.

Inter net
i l’e du ca ció en va lors

Hem re pe tit al llarg de l’ar ti cle que no po -

dem con ce bre una edu ca ció que no edu -

qui en va lors. Així doncs, si Inter net té

apli ca cions edu ca ti ves, vol dir que ofe reix

la pos si bi li tat d’e du car en va lors o, en al -

guns ca sos, de pro por cio nar re cur sos per

a l’e du ca ció en va lors. Per això, el de bat

que so vint es plan te ja és si Inter net pot ser 

real ment una eina útil per a l’e du ca ció o,

al con tra ri, sim ple ment és una eina per a

la trans mis sió d’in for ma ció (a partir de la

qual es poden produir aprenentatges).

Sota la pers pec ti va d’a quest de bat, po -

dem ana lit zar ca das cu na de les tres apli -

ca cions edu ca ti ves que hem plan te jat

abans.

Si ens cen trem en la vi sió d’Inter net com

a font d’in for ma ció, tro bem que, en oca -

sions, s’u ti lit za com un ma gat zem del

qual els edu ca dors ex treuen la in for ma -

ció que els re sul ta d’u ti li tat. Un cop ob -

tin gu da aques ta in for ma ció, serà l’e du -

ca dor qui li do narà for ma i l’a pli carà en

una ac ció pe dagò gi ca, de ma ne ra que

s’a ca barà con ver tint real ment en una

eina edu ca ti va.

En al tres oca sions, però, la in for ma ció

arri barà di rec ta ment a “l’u sua ri fi nal” (l’a -

lum nat) i, per tant, no haurà es tat “mo de -

la da” per un agent in ter me di. Però, tot i

així, som de l’o pi nió que aques ta in for ma -

ció pot trans me tre quel com que va més

enllà. Com a punt de par ti da, po dríem es -

ta blir una com pa ra ció amb al tres ti pus de

do cu ments de text com, per exem ple, els

lli bres. A tra vés dels lli bres tam bé es po -

den trans me tre sen ti ments i pen sa ments

a qui els llegeix i, per tant, porten una

càrrega de valors.

A més, con tí nua ment es par la de pàgi nes

web que es con si de ren “no ci ves”, per què

trans me ten va lors ne ga tius (xe nofò bia, ra -

cis me, por no gra fia, apo lo gia de la vio lèn -

cia, pro mo ció de l’a norè xia i, se gu ra ment, 

un llarg etc ète ra). Així doncs, si con si de -

rem que la in for ma ció a la que es pot ac -

ce dir a tra vés d’Inter net pot trans me tre

va lors “ne ga tius”, tam bé ca bria con si de -
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rar que és pos si ble ge ne rar con tin guts que 

trans me tin va lors “po si tius”.

La se go na fun cio na li tat edu ca ti va d’Inter -

net que hem va lo rat en l’a par tat an te rior

és la de mitjà de co mu ni ca ció. Tam bé, en

aquest cas, po dem bus car ele ments si mi -

lars o com pa ra bles. Un dels més evi dents

són les re la cions epis to lars que han man -

tin gut mes tres i alum nes al llarg de la his -

tòria i a tra vés de les quals han transmès

ideals, creen ces, mo dels de com por ta -

ment i va lors.

Però, anant més enllà, cal te nir en comp te 

que, quan ens co mu ni quem a tra vés del

web, es tem es ta blint re la cions amb al tres

per so nes. És a dir, el que es tem fent és

crear un “es pai re la cio nal”. En aquest nou 

es pai, les per so nes in te rac tuem i in ter can -

viem in for ma ció, i ho fem de ma ne ra si mi -

lar a com ac tua ríem en al tres en torns,

atès que la vir tua li tat per ella ma tei xa no

ens fa diferents (Duart, 2003).

El que està suc ceint, doncs, és que can -

viem el marc de re ferè ncia. Ens tro bem en 

un es pai en què les ma ne res de co mu ni -

car-se pre sen ten di ferè ncies res pec te als

es pais fí sics tra di cio nals. Aquest nou

 espai ens por ta a no ves pos si bi li tats co -

mu ni ca ti ves i, des d’a ques ta pers pec ti va,

po dríem dir que el “món vir tual” per met

am pliar l’es pai re la cio nal que ens pro por -

cio na el “món real”.

Una de les ca rac te rís ti ques d’a ques ta

nova ma ne ra de re la cio nar-nos és que

pos si bi li ta el tre ball en equip. Mal grat que 

so vint sen tim par lar del pe rill de la “so le -

dat” de qui està da vant d’u na pan ta lla

d’or di na dor, no po dem obli dar que les tec -

no lo gies de les co mu ni ca cions ens do nen

l’o por tu ni tat d’es ta blir re la cions amb d’al -

tres per so nes. I, a més a més, aques tes

re la cions s’es ta blei xen en un es pai que fa -

ci li ta l’in ter can vi d’o pi nions i per tant, fo -

men ta la ca pa ci tat de pa rar aten ció a les

idees dels al tres.

A més, no po dem dir que les co mu ni ca -

cions que es rea lit zen a tra vés de l’en torn

vir tual es ti guin (per elles ma tei xes) man -

ca des d’èti ca. Com sa bem, s’han es ta blert 

unes nor mes de com por ta ment a la xar xa

(“Net ti quet te”) i s’ha po pu la rit zat la uti lit -

za ció de sig nes que pre te nen apor tar ex -

pres si vi tat als tex tos (“emo ti co nes”): això

ens ve a de mos trar que hi ha un in terès

per te nir un “bon com por ta ment” o mos -

trar una “bona edu ca ció” quan s’es ta blei -

xen re la cions vir tuals.

To tes aques tes con si de ra cions es tro ben

es tre ta ment re la cio na des amb l’al tra fun -

ció edu ca ti va que hem pre sen tat: Inter net

com a su port didà ctic. Per què no po dem

obli dar que el pro cés edu ca tiu s’es de vé en 

com pan yia. I, par tint d’a ques ta pre mis sa, 

veiem que els di fe rents su ports per a la

docè ncia “vir tual” que ens ofe reix Inter net

pos si bi li ten no ves for mes de re la ció i d’in -

te rac ció en tre els agents que par ti ci pen en 

el pro cés. Aques tes for mes de re la ció, evi -

dent ment, pre sen ten les ma tei xes ca rac -

te rís ti ques que acabem d’esmentar quan

parlàvem d’Internet com a mitjà de comu -

nicació.

Però, a més a més, cal des ta car que en

l’e du ca ció en va lors és im por tant que l’a -

lum nat tin gui un pa per ac tiu. El desen -

volupament d’ac cions for ma ti ves amb el

 suport d’en torns vir tuals d’a pre nen tat ge

po ten cia, pre ci sa ment, la par ti ci pa ció de

l’a lum nat com a element central del

procés didàctic.

Per tot això, pen sem que és pos si ble

edu car ple na ment de for ma no pre sen -

cial i asín cro na: el que can via és el medi

en el qual es pro dueix l’ac te edu ca tiu.

En aquest sen tit, es tem d’a cord amb la

idea de John son que els edu ca dors han

de ser ca pa ços d’u ti lit zar les no ves

tècni ques i tec no lo gies de l’e du ca ció a

distància per dur a ter me el tre ball ètic i

mo ral que dis tin geix l’e du ca ció de la

sim ple trans mis sió d’in for ma ció (John -

son, 1992).

Tam bé tro bem aques ta con vic ció en les

obres de J. M. Duart. Algu nes de les se -

ves idees són una bona mos tra d’a quest

fet: “Po dem afir mar que és pos si ble edu -

car en va lors a Inter net, per què és una

for ma de re la ció so cial, di fe rent i nova,

però de re la ció so cial. Inter net i la seva

for ma de re la cio nar-se no arri ben per

sub sti tuir res. Arri ben per com ple men tar, 

i com a tal se’ls ha d’ac cep tar. No hem

de su po sar que Inter net és la mi llor for ma 

per a edu car, o per a edu car en va lors. En 

tot cas, sí que hem de pen sar que si les

per so nes d’a vui, del se gle XXI, in cloent-hi 

els jo ves, ens re la cio nem tam bé per

Inter net, aquest mitjà ha d’o cu par –i ocu -

pa– un es pai com ple men ta ri en el nos tre

uni vers re la cio nal que no po dem ob viar”

(Duart, 2003).

Apor ta cions d’Inter net
a l’e du ca ció en va lors
en l’àmbit de l’AF
i l’es port

En els apar tats pre ce dents, hem ar gu -

men tat que l’es port pre sen ta una gran po -

ten cia li tat com a mitjà per edu car en va -

lors i hem po sat de ma ni fest que Inter net

pot ser una eina amb mol tes uti li tats a

l’ho ra de tre ba llar en edu ca ció en va lors.

La com bi na ció d’a quests dos ele ments,

doncs, ha de per me tre de sen vo lu par pro -

jec tes d’e du ca ció en va lors a tra vés de

l’es port, en els quals Internet sigui un dels 

elements vehiculars.

El pa per que tindrà Inter net en aquest ti -

pus de pro jec tes podrà es tar em mar cat en 

qual se vol de les tres apli ca cions edu ca ti -

ves que hem des crit amb an te rio ri tat: com 

a font d’in for ma ció, com a mitjà de co mu -

ni ca ció i/o com a su port didà ctic. I, com

qual se vol apli ca ció edu ca ti va de les TIC,

els ma te rials i re cur sos que se’n de ri vin

po dran es tar adre çats a qual se vol dels

protagonistes del procés educatiu.

A con ti nua ció, pre sen ta rem al guns dels

pro jec tes en què es tem tre ba llant o par ti -

ci pant i que po den ser un re flex d’a ques ta

mul ti pli ci tat d’a pli ca cions i des ti na ta ris.

El “Bar ça-Ma drid”:

molt més que un par tit de fut bol?

Aquest pro jec te és un exem ple de la uti lit -

za ció edu ca ti va d’Inter net com a mitjà de

co mu ni ca ció. Els des ti na ta ris prin ci pals

de les ac ti vi tats i re cur sos que es pre sen -

ten són els ma tei xos alum nes (tot i que,

evi dent ment, el pro fes so rat tam bé pot ser

par tí cip del pro jec te o uti lit zar en un al tre

con text els ma te rials que hi tro barà). En

con cret, està adre çat a nois i noies que es -

tan cur sant el ci cle su pe rior d’e du ca ció

primà ria o edu ca ció se cund ària obli gatò -

ria (ESO).

El fil con duc tor del pro jec te són els par tits

de fut bol que en fron ten el FC Bar ce lo na i

el Reial Ma drid. En aquest cas, l’anà li si

i la uti lit za ció d’a quest fe no men me dià tic
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ens ser veix de pre text per tre ba llar els va -

lors, i a més, re pre sen ta una eina de tre -

ball al ta ment mo ti vant per a l’a lum nat a

qui s’adreça el projecte.

La in ten ció d’a quest pro jec te és que els nois 

i noies fa cin una va lo ra ció crí ti ca de les si -

tua cions, a ve ga des exem plars i a ve ga des

just al con tra ri, que es ge ne ren al vol tant

dels Bar ça-Ma drid, o dels Ma drid-Bar ça: el

trac ta ment que en fan els mit jans de co mu -

ni ca ció, les de cla ra cions de les di rec ti ves,

l’ac ti tud dels ju ga dors, el com por ta ment del 

pú blic, etc. Tot això tam bé ens ha de per -

me tre d’a na lit zar si el mo del d’es port que

veiem a la TV és l’es port que vo lem a l’es co -

la i de qui na ma ne ra està in fluen ciant la

nos tra pràcti ca es por ti va.

L’anà li si de tot el que ge ne ra aquest

autè ntic es de ve ni ment me dià tic ha de

per me tre a l’a lum nat com pren dre que el

fet de te nir i de fen sar uns sen ti ments ha

de po der ser com pa ti ble amb el res pec -

te per les idees i els sen ti ments que pu -

guin te nir d’al tres per so nes, tot man te -

nint una ac ti tud de ci vis me, i esporti -

vitat.

Els ob jec tius del pro jec te els po dem re su -

mir de la ma ne ra se güent:

n Fo men tar la to lerà ncia, el res pec te i el

ci vis me en el joc i l’es port. 

n Iden ti fi car les con duc tes de joc net i joc

brut en el fut bol: dels ju ga dors, el pú -

blic, les di rec ti ves, etc.

n Re fle xio nar so bre la pròpia pràcti ca es -

por ti va i la in fluèn cia de l’es port pro fes -

sio nal en els jocs en què par ti ci pem.

n Actuar d’a cord amb un codi de joc net.

n Ana lit zar crí ti ca ment el trac ta ment que

fan els mit jans de co mu ni ca ció del fut -

bol i re fle xio nar so bre els va lors que s’hi

trans me ten.

n Uti lit zar les TIC.

Les tas ques que cal rea lit zar re que rei xen

la par ti ci pa ció ac ti va dels alum nes que

es tan im pli cats en el pro jec te: pre sen ta -

cions, opi nions, pro pos tes d’ac ti vi tats,

ela bo ra ció de ma te rials, etc. Aques tes ac -

ti vi tats es tan agru pa des en blocs: Abans

del par tit (avant matx), el par tit i després

del partit (roda de premsa).

Per sa ber-ne més so bre els con tin guts i les 

pro pos tes dis sen ya des us sug ge rim que

en treu a la web: http://www.la ce net.org/

va lors. 

El pro jec te web “Esport.NET”

Esport.NET és un exem ple de la uti lit za ció 

edu ca ti va d’Inter net com a font d’in for ma -

ció: es trac ta d’u na web que re cull un con -

junt d’ac ti vi tats i pro pos tes didà cti ques

en ca mi na des al de sen vo lu pa ment de la

ca pa ci tat crí ti ca en l’àmbit de l’es port –i a

tra vés de l’es port– en tre l’a lum nat d’e du -

ca ció se cund ària i bat xi lle rat. Els des ti na -

ta ris prin ci pals de la in for ma ció que es

pre sen ta són els pro fes sors i pro fes so res

d’e du ca ció fí si ca, que po dran uti lit zar les

es men ta des activitats i propostes per a la

preparació de les seves sessions.

Al mar ge que pu guem prac ti car o no al gu -

na ac ti vi tat fí si ca, l’es port i tot el que l’en -

vol ta és es pe cial ment in fluent so bre les

ac ti tuds i com por ta ments dels jo ves ado -

les cents. Per aquest mo tiu, pen sem que

l’e du ca ció ha de do nar ei nes per tal

que els nois i noies pu guin rea lit zar una

lec tu ra crí ti ca de l’es port i de la imat ge
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Pàgi na prin ci pal del pro jec te so bre el “Bar ça-Ma drid”.

Gène re i es port Sa lut, con su mis me i es port

n Sexe vs gène re.

n La pràcti ca es por ti va d’ho mes i do nes: al gu -

nes da des.

n Ho mes i do nes que fan de tot.

n La de si gual tat i la dis cri mi na ció en l’es port.

n L’es port fe me ní a les no tí cies: de l’o blit al sen -

sa cio na lis me.

n La imat ge dels ho mes i do nes en la

pu bli ci tat.

n Se den ta ri o dinà mic: l’es til de vida.

n Imat ge cor po ral.

n Con sum del cos.

n Mo del de cos.

n Ma lalts pel cos.

Po lí ti ca, eco no mia i es port Violè ncia, com pe ti ti vi tat i es port

n Con cep te de po lí ti ca.

n Esport i iden ti tat na cio nal.

n Sim bo lo gia i ús po lí tic de l’es port.

n Clubs, em pre ses i in te res sos econò mics.

n La in for ma ció es por ti va als dia ris.

n Com pe ti ti vi tat, agres si vi tat i violè ncia.

n La violè ncia en el fut bol pro fes sio nal.

n Cam pan yes con tra la violè ncia.

n Con duc tes de fair play (joc net).

n L’ús de la violè ncia en la pu bli ci tat.

n QUADRE 1.
Te mes i blocs de con tin guts co rres po nents al pro jec te web “Esport.NET”.



d’a quest que es pre sen ta a través dels

mit jans de comunicació.

Les pro pos tes es de sen vo lu pen en torn de

qua tre grans temes:

n Gène re i es port.

n Sa lut, con su mis me i es port.

n Po lí ti ca, eco no mia i es port.

n Violè ncia, com pe ti ti vi tat i es port.

Ca das cun està di vi dit en di ver sos blocs de 

con tin gut (ve geu Qua dre 1).

Els qua tre te mes es tre ba llen a par tir d’u -

na ma tei xa es truc tu ra:

n Pre sen ta ció: in tro dueix el do cent en els

con tin guts que es trac ta ran i pro por cio -

na al gu nes orien ta cions didà cti ques.

n De sen vo lu pa ment: per ca das cun dels

blocs temà tics in clou una in tro duc ció

teò ri ca i una pro pos ta d’ac ti vi tats.

n Infor ma ció com ple ment ària: re cur sos

re co ma nats a les pro pos tes i un es pai

amb més in for ma ció.

Les ac ti vi tats com por ten l’anà li si de re cur -

sos que for men part de la nos tra vida quo -

ti dia na i re sul ten atrac tius per a l’a lum nat

(des de pel·lí cu les o ele ments pu bli ci ta ris

fins a lli bres o notícies esportives).

Per fi na lit zar amb l’ex pli ca ció d’a quest

pro jec te, vo lem co men tar úni ca ment que

hi ha di ver ses raons que ens han por tat a

es co llir el for mat web per pre sen tar aques -

ta pro pos ta:

n El pro fes so rat hi pot ac ce dir amb fa ci li -

tat, en qual se vol mo ment i des de qual -

se vol lloc. 

n Els usua ris po den se lec cio nar la in for -

ma ció, els ma te rials i les ac ti vi tats que

els re sul tin més adients per al seu grup i 

en torn de tre ball. 

n Es po den ac tua lit zar els re cur sos i am -

pliar els con tin guts quan es con si de ri

ne ces sa ri. 

n Fa ci li ta l’in ter can vi d’in for ma ció, ma te -

rials i ex pe rièn cies en tre els do cents.

Curs On Line

“Esport i va lors en edat es co lar”

Aquest ter cer pro jec te és un exem ple de 

la uti lit za ció d’Inter net com a su port

didàc tic. En aquest cas, tam bé va adre -

çat als do cents: en con cret, els des ti na -

ta ris per als quals està pen sat són els

mo ni tors i mo ni to res que es fan càrrec

de l’es port en edat es co lar. Tot i així,

tam bé po dria ser in te res sant per als

àrbi tres d’a ques tes com pe ti cions, per

als fa mi liars dels nois i noies que hi par -

ti ci pen o per al pro fes so rat d’e du ca ció

fí si ca.

L’es port en edat es co lar pro por cio na una

con si de ra ble va rie tat de si tua cions que

ex po sen els nois i noies da vant d’e -

leccions, èxits, fra cas sos, di le mes, li mi ta -

cions, de sit jos, re buigs, etc. En aquest

curs s’in ten tarà, pre ci sa ment des del

l’àmbit de l’es port en edat es co lar, re fle -

xio nar i apor tar idees que pu guin uti lit zar

els edu ca dors per aju dar els jo ves es por -

tis tes a ad qui rir va lors sòlids, tant en els
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aspectes més individuals com en els

convivencials.

Els ob jec tius del curs es re cu llen en els

punts se güents:

n Iden ti fi car l’es port es co lar com un mitjà

ido ni per a l’e du ca ció en va lors.

n Re con èi xer els va lors in di vi duals i gru -

pals que han de de sen vo lu par-se vin cu -

lats a l’es port en edat es co lar.

n Con èi xer els di ver sos ins tru ments que

fa ci li ten la crea ció d’ac ti vi tats en fo ca -

des a l’e du ca ció en va lors.

n Si mu lar si tua cions con flic ti ves en l’es -

port en edat es co lar i la ma ne ra d’ac -

tuar da vant d’a ques tes per ser ca pa ços

de re con duir els con flic tes cap al dià leg

i la com pren sió mú tua.

n Pro por cio nar re cur sos per po ten ciar la

im pli ca ció de les fa mí lies com a col·la -

bo ra do res del pro cés edu ca tiu dels nois

i noies.

n Adqui rir es tratè gies pe dagò gi ques per -

què el res pec te, la res pon sa bi li tat i l’au -

to no mia es con ver tei xin en els ei xos fo -

na men tals de la in ter ven ció edu ca ti va a

través de l’esport en edat es co lar.

Els con tin guts del curs es tan di vi dits en

un bloc teò ric i un bloc de te mes es pe cí -

fics. En el qua dre 2 pre sen tem la dis tri bu -

ció d’a quests con tin guts.

Con si de ra cions fi nals

Les re fle xions apor ta des i les pro pos tes des -

cri tes en l’ar ti cle ens mos tren de qui na for -

ma les TIC po den cons ti tuir una ve ri ta ble

eina per a l’e du ca ció en va lors a l’es port.

Tot i així, cal dria ana lit zar i va lo rar l’im pac te 

de l’a pli ca ció dels tres pro jec tes pre sen tats,

per tal de cons ta tar l’a fir ma ció an te rior, fet

que en aquests mo ments no és pos si ble

per què es tro ben en fase d’im ple men ta ció.

Mal grat tot, en les pro pos tes pre sen ta des,

les TIC han es tat uti lit za des com un mitjà

de su port als ob jec tius plan te jats, però en

cap cas les TIC han es tat una prio ri tat.

Tam poc en cap mo ment les pro pos tes pre -

te nen sub sti tuir els apre nen tat ges que es

pu guin fer de ma ne ra pre sen cial, sinó que

sim ple ment s’han ex po sat com a com ple -

ment a d’al tres ti pus de pro pos tes. 
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Bloc teò ric Bloc temà tic

n L’es port es co lar en un nou món.

n Els va lors de l’es port.

n Assu mint res pon sa bi li tats.

n Con di cions ne cess àries per po ten ciar els

va lors en la pràcti ca es por ti va.

n Fair Play.

n Fa mí lia.

n Gène re.

n Mit jans de co mu ni ca ció.

n Com pe ti ció.

n Pa per dels mo ni tors/es. Sa lut i pre ven ció

de con duc tes de risc.

n QUADRE 2.
Con tin guts del curs On Line “Esport i va lors en edat es co lar”.


